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Inleiding 

 

Ook de leden van de zeeverkennersgroep Mees Toxopeus (Zeestraat 281) staan te popelen 
elkaar weer te ontmoeten en hun energie kwijt te kunnen in het scoutingduin! We hebben met 
de leidingteams, de ouders en de leden afspraken gemaakt om ons spel onder de geldende 
corona-maatregelen veilig en uitvoerbaar te maken. Bij het opstellen van ons Corona-protocol 
hebben wij gebruik gemaakt van het protocol van Scouting Nederland (SN), te vinden op:  

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-
vanaf-29-april 

En van de richtlijn verantwoord sporten van het NOC*NSF, te vinden op:  

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoordsporten-v2.pdf 

Hoewel we geen sportvereniging zijn, hebben we als (water) scoutingvereniging wel een 
stevige plaats in de maatschappij; kinderen van alle leeftijden spelen bij ons buiten en leren 
samenwerken. De afgelopen tijd hebben we online of thuis-opkomsten gehouden om zo toch 
het contact met elkaar te houden. Maar we merken het, we willen weer naar buiten! Hoe leuk 
het ook is om elkaar in allerlei creatieve online opkomsten te ontmoeten: onze energie kunnen 
we alleen in het echt kwijt. We zijn dan ook bij dat we onder de laatste versoepeling van 
maatregelen en de daarop gebaseerde noodverordening weer mogen.  

Uiteraard willen we dit alleen als we het goed kunnen organiseren. Het bestuur en de 
leidingteams zijn al een tijdje met elkaar in gesprek hoe we op een veilige maar vooral ook 
uitvoerbare wijze weer opkomsten kunnen houden. Voor de bevers en de dolfijnen is dit minder 
bewerkelijk dan voor de zeeverkenners omdat bevers en dolfijnen in de leeftijdscategorie vallen 
waarbij de afstandsnorm van 1,5 meter niet geldt. Deze speltakken kunnen dan ook relatief 
eenvoudig weer opstarten, de wens is dan ook dit 9 mei weer te doen. Het voorbereiden van 
het opstarten van de opkomsten van de zeeverkenners vraagt (vanwege de afstandsnorm) wat 
meer tijd. Zij hopen 18 mei hun eerste opkomst weer te houden. 

 

Overzicht clubhuis en terrein Mees Toxopeus: 

  

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-29-april
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/5752-corona-en-scouting-vanaf-29-april
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoordsporten-v2.pdf
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Weekrooster met activiteitenoverzicht 
 
Waar en wanneer gaat u met welke leeftijdsgroep trainen? 

Leeftijdsgroep Aantal leden Tijdstip van aankomst 
Bevers van 5 tot 7 jaar 5 leden 10:30 – 12:00 
Welpen van 7 t/m 11 jaar 15 leden 13:00 – 14:30 

Verkenners 11 t/m 16 jaar 15 leden 15:00 – 16:15 
 

Het clubhuis blijft gesloten voor de speltakken; het spel zal uitsluitend rond het gebouw, op de 
parkeerplaats en in het park/duingebied overzijde of op het strand plaatsvinden. Dit betekent 
ook dat bij te slecht weer de opkomsten niet door kunnen gaan. 

We hebben per speltak 3 man leiding; meer is onwenselijk omdat de 1,5 meter afstand tussen 
leiding dan te lastig wordt, dit betekent dat we helaas geen andere kinderen dan onze leden 
kunnen ontvangen. 

We hebben besloten de tijden van de speltakken voorlopig aan te passen, zodat er steeds 
maar één groep tegelijk aanwezig is en er tussen de opkomsten tijd is om zorgvuldig op te 
ruimen en schoon te maken.  

 

Logistiek plan voor brengen en halen kinderen 

 
Hoe wordt het logistieke deel van de opkomst georganiseerd. Vooral de wissel tussen de 
speltakken is belangrijk. 
 

 
Brengen Ophalen 

Bevers 10 min voor de opkomst mogen de 
kinderen op locatie komen. De 
ouders/verzorgers kunnen de kinderen 
op onze parkeerplaats (als ze met de 
auto komen) of bij de fietsenstalling 
(als ze met de fiets komen) afzetten, 
fietsen van de kinderen kunnen ze in de 
fietsenstalling zetten. De afstand 
tussen de ouders/verzorgers en de 
leiding dient 1,5 m te zijn. Er mag maar 
1 ouder/verzorger het kind brengen. 

Na de opkomst hebben de kinderen 10 
min de tijd om het terrein te verlaten. 
De ouders/verzorgers kunnen de 
kinderen op onze parkeerplaats (als ze 
met de auto komen) of bij de 
fietsenstalling (als ze met de fiets 
komen) ophalen. De afstand tussen de 
ouders/verzorgers en de leiding dient 
1,5 m te zijn. Er mag maar 1 
ouder/verzorger het kind ophalen. 

Dolfijnen 10 min voor de opkomst mogen de 
kinderen op locatie komen. Indien 
kinderen zelfstandig komen, kunnen zij 
hun fietsen in de fietsenstalling zetten. 
Anders zullen de ouders/verzorgers 
hun kinderen op onze parkeerplaats 
afzetten. De afstand tussen de 
ouders/verzorgers dient 1,5m te zijn. Er 

Na de opkomst hebben de kinderen 10 
min de tijd om het terrein te verlaten. 
Indien de kinderen zelfstandig naar 
huis kunnen gaan kunnen ze hun 
fietsen pakken en het terrein verlaten. 
Anders zullen de ouders de kinderen 
ophalen op onze parkeerplaats. Terwijl 
de 1,5m afstand aanwezig is tussen de 
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mag maar 1 ouder/verzorger het kind 
brengen. 

ouders/verzorgers. Er mag maar 1 
ouder/verzorger het kind ophalen. 

Zeeverkenners 10 minuten voor de opkomst mogen de 
kinderen op locatie komen. Indien 
kinderen zelfstandig komen, kunnen zij 
hun fietsen in de fietsenstalling zetten. 
Hierbij wordt 1,5 meter afstand 
gehouden. Dit wordt gecontroleerd door 
een van de mensen uit het 
leidingteam.  Anders zullen de 
ouders/verzorgers hun kinderen op de 
parkeerplaats bij de vijver afzetten. De 
afstand tussen de ouders/verzorgers 
dient 1,5m te zijn. Er mag maar 1 
ouder/verzorger het kind brengen. Het 
laatste stuk richting het mezennest 
loopt het kind alleen. Het kind houdt 
ook 1,5m afstand van andere kinderen 
die naar de opkomst lopen. 

Na de opkomst hebben de kinderen 10 
minuten de tijd om het terrein te 
verlaten. Indien de kinderen zelfstandig 
naar huis kunnen gaan kunnen ze hun 
fietsen pakken en het terrein verlaten. 
Hierbij wordt 1,5 meter afstand 
gehouden. Dit wordt gecontroleerd 
door een van de mensen uit het 
leidingteam. Anders zullen de ouders 
de kinderen ophalen op de 
parkeerplaats bij de vijver. Ouders 
houden constant 1,5 meter afstand 
van elkaar. De kinderen die opgehaald 
worden lopen in hun eentje terug naar 
de parkeerplaats bij de vijver en 
houden 1,5 meter afstand van andere 
kinderen die naar de parkeerplaats 
lopen. 

 

Met de tijd tussen de opkomsten is voldoende rekening gehouden met het uitlopen van de 10 
minuten haal/breng marge en om de contactpunten (sanitair/handenwastafel/spelmateriaal) 
schoon te maken. Zowel de kinderen als de leiding van de verschillende speltakken komen 
elkaar niet tegen 
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Organisatiemaatregelen rondom de activiteiten 
 

Speltak Eten & drinken EHBO Programma 
Bevers: 
(4 t/m 6) 

Eigen drinken & 
snack (lunchen 
doen we nu thuis) 

Troosten mag, 
pleisters plakken ook! 
Daarna: handen 
wassen! 

Balspelletjes, verstoppertje, 
parcours met hindernissen 
over terrein 

Dolfijnen 
(6 t/m 11) 

Eigen drinken & 
snack 

Idem Balspellen, verstoppertje, 
speurtochten/ zoekspellen. 

Zeeverkenners 
(11 t/m 16) 

Eigen drinken & 
snack  

Zoveel mogelijk zelf, 
handen wassen 

Dasring knopen, 
Fluitkoord maken, 
Weerwolven 

 

Hygiënemaatregelen voor, tijdens en na de 
activiteiten 
 
Algemeen 

• In de communicatie naar de ouders en leden zal worden gewezen op de RIVM-
richtlijnen. Dus thuis naar toilet, handen wassen, niet komen bij verkoudheidsklachten. 
Zie de bijlages voor de afspraken die hierover zijn gemaakt. 

Specifiek clubhuis 

• Voor het clubhuis zal een tafel worden geplaatst met voldoende desinfectiemiddelen, 
papieren handdoekjes, wegwerphandschoenen, prullenbak en een EHBO Koffer; 

• Er zal maximaal één toilet worden geopend en deze en de wasbakken zullen tussen de 
opkomsten door worden gereinigd. 

• Het gebruik van spelmaterialen zal worden beperkt; tussen de opkomsten door worden 
deze gereinigd. 
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Communicatie richting leden, ouders & 
verzorgers 
 
Per speltak is een protocol opgesteld; deze zal aan de ouders worden gemaild. De protocollen 
zijn als bijlage toegevoegd en bevatten afspraken over halen/brengen, hygiëne, eten & drinken, 
afstand afspraken en programma. 

 

Contactpersonen vereniging 
 

Rol in groep Naam Telefoonnummer 

Voorzitter Jelly Beentjes 06-50221243 

Groepsbegeleider Laura Bruins 06-12684320 

Teamleider Bevers Ilona Velzeboer 06-30016576 

Teamleider Dolfijnen Lucas Friso 06-57539765  

Teamleider Zeeverkenners Erwin Castricum 06-31197225 

 


